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Yaratıcı Süreçte Altı Gestalt Prensibi:

• 1. Bütünsel bakış açısı

• 2. Farkındalık

• 3. Şimdi ve Burada

• 4. Pragnantz

• 5. Şekil ve Zemin

• 6. Kutuplar



1. Bütünsel Bakış Açısı

1. Özellik

• Gestalt teorisi, Bütünün kendisini meydana getiren Parçalarla
olan İlişkisi ve Bağlantısını inceler.

• Bu kurama göre ‘Parçaların toplamı Bütünden daha büyüktür.’

• Gestalt teorisi, kişinin bütünün içindeki parçaları anlamlı bir 
sistem yaratmak için nasıl organize ettiğinin öneminden 
bahseder.







2. Özellik

• İnsan üç boyutta varolur. Zihinsel (Düşünceler), Duygusal & 
Fiziksel.

• Batı Dünyası  için ‘Normal Olmak’ Düşünce ile yönetilen akıl ve 
mantık süreçleridir. Bilişsel süreçler sağlıklı kabul edilir.

• Gestalt terapisi, Düşünce ve Anlama süreçlerini insan 
deneyiminin sadece bir boyutu olarak kabul ederken, duygusal 
ve bedensel boyutları da sürece katarak psişik denge için 
önemini vurgular.











3. Özellik:

• Düşünme ve Eylem alanları arasında fark edilmesi zor başka 
ek bir alan vardır: Bu ‘Ara Alanın’ ismi Oyun Alanı ve 
oynamaktır.

• Gestalt Terapi’nin uygulanışında fantezi, hayalgücü, 
doğaçlama, beden hareketleri, imge ve metaforların kullanımı 
yaratıcı süreci besleyen önemli malzemelerdir.

• Bunlar, Dışavurumcu Sanatlarla Gestalt Terapisinin buluşma 
noktasıdır.







2. Farkındalık

• Gestalt Terapi’nin en önemli kavramlarından biridir.

• Düşünce ve eylem kişinin Farkındalık boyutundan ortaya çıkar.

• Farkındalık kişinin kendisi ve çevresiyle ile ilgili İçgörü edinmek için sürekli 
kullandığı bir araçtır (Poster, 1975).

• Farkındalık yenilikçi elementler içerir, risk almayı ve bilinçaltı ile temas 
gerektirir. 

• Kişi ihtiyaçlarını gidermek için çevresiyle ilişkiye girer. Bu sebeple hem 
kendi ihtiyaçlarının hem de çevrenin ona sunabileceği kaynakların farkında 
olmalıdır. Kişi bütünün bir parçası olarak hisseder.

• Büyümenin ve değişmenin ilk koşuludur (Latner, 1992).

• Farkındalık geliştirmek için ‘Nasıl’ ve ‘Ne’yi sorgulamak, yorum ve 
açıklamalardan uzaklaşarak Şimdi ve Burada kalmabilmek gerekir.

• Farkındalık seçimleri arttırır, seçenekleri çoğaltır ve esneklik sağlar.





3. Şimdi ve Burada

• Gestalt Terapisi Şimdi ve Burada farkındalığıdır. 

• Danışan, terapi sürecinde sorunlarını şimdi ve burada deneyimlerken 
düşünce ve duyguları hakkında sorumluluk alabilir.

• Bir olayı veya bir durumu ‘Nasıl’ bakış açısı ile sürecini gözlemlediğimizde, 
kişi olayın yapısının farkına varır ve sonuç olarak o yapının arkasındaki içsel 
motivasyonu ve ‘Neden’i anlar.

• Deneyimi sembolleştirmek ve sembollere odaklanmak insana yeni bir 
bakış açısı getirir. Bu şekilde ortaya konan sorunların ötesindeki büyük 
resmi görmeyi sağlar.

• Geçmiş & Gelecek fantezidir!

• Deneyimlenen tek gerçek şu andır.Geçmiş, şimdi ve hatta gelecek 
(hayallerimiz, rüyalarımız) şu anda yaşanır (Greenwald 1975)





4. Pragnantz

Değişimin gerçekleşmesi için üç koşul vardır. 

Pragnantz Prensibi üç koşulun bir araya gelmesi ile oluşan 
psikolojik bir alandır (Koffka & Kohler 1974).

• 1. Kişinin kendi ve çevresi ile olan farkındalığı

• 2. Kişinin kendi ihtiyaçlarını ifade etmekteki güçlüğü.

• 3. Kişinin çözüme ulaşabilmesi için ihtiyaçlarını ‘sorun’ olarak 
ifade etme becerisi.



What do you 
need?



5. Şekil ve Zemin

• Bu prensip bir ihtiyacın belirlenebilmesi ve onun tatmin edici  
bir şekilde giderilebilmesi ile ilgilidir. 

• Boring (1950) Gestalt terapide, belli bir Örüntü incelerken 
şekil ile zemin ilişkisini dört prensipte özetlemiştir:

1 - Şekil prensibi: Algılanan alan kendini Şekil & Zemin olarak 
organize eder. Her ‘Kapalı’ şekil ‘Sağlam ve İyi’ bir şekildir. Genel 
eğilim, şekli kapatmak ve tamamlamaktır. Buna ‘Kapanış’ denir.
2- Yer Değiştirme Prensibi: Alandaki her uyarı mutlak ve kesin 
değildir. Göreceli ve izafi özellikleri vardır.
3- Sabit Olma Prensibi: Algılanan obje arka plandaki imgelerde 
ise sabit kalır.
4- Bütün ile Parçalarının Prensibi: Belli bir deneyimi oluşturan 
sebeplerin nasıl organize olduğunu, o deneyim alanındaki 
dinamiklerin arasındaki ilişkiden anlayabiliriz.









Şekil ve Zemin Arasında 5 Ayırıcı Özellik: Rubin
(1954)

• 1.Şeklin bir formu vardır ve Zemin formsuzdur.

• 2. Zemin şeklin gerisinde şekile zarar vermeden uzanır.

• 3. Şekile odaklanıldığında bir anlam ortaya çıkar. Zemin 
ayrıştırılamaz çünkü bir bütündür.

• 4. Şekil, Zemine göre yakın/uzak  olabilir.

• 5. Şekil zemine göre daha güçlü bir anlam taşır. 



6. Kutuplar

Şekil ve Zemin birbirine zıttır. 

Gestalt’ın önermelerinden biri kutupların sadece zıt 
değil aynı zamanda birbirlerini tamamladıklarıdır.

Terapide danışanın ‘sorununu’ zıtlıklar ekseninin bir 
ucunda konumlandırdığımızda diğer kutup ile 
çalışarak yaratıcılığı desteklemek gerekir.

Psikolojik sağlık ve yaratıcı süreç kutuplar arasında 
hareket edebilmektir. 
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